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SJÄLVSTYRELSEPOLITISKA NÄMNDENS förnyade YTTRAJIDE över landskapsstyrelsens
vid landstingsåret 1973-74 enligt 32 §
lands tings ordningen avgivna berättelse.
Sedan landstinget icke oförändrat godkänt självstyrelsepolitiska
nämndens förslag till yttrande över landsk~psstyrelsens enligt 32 §
landstingsordningen avgivna
berättelse såvitt gäller avsnittet om
.....
fastighetsförmedlingen oc111 lands tinget på grund därav återremitterat
ärendet till nämnden~ far nämnden, som hört lantrådet Alarik Häggblom
och lagberedningschefe.llT Sune Carlsson vördsamt anföra följande.
En av frågeställningarna beträffande fastighetsförmedlare har
varit huruvida dessa är att hänföra till mäklaryrket och sålunda
enligt 11 § 2 mom. 10 punkten självstyrelselagen underlyder rikets
lagstif tningsbehörighe t. Den förordning om fastighetsförmedlare i
riket som utfärdats med stöd av rikets lag angående rättighet att
idka näring skulle ge vid handen att fastighetsförmedling räknas till
mäklaryrket. Även andra uppfattningar om innebörden av ordet mäklare
har gjort sig gällande. Bland annat framhålles att språkbruket vid beteckningen mäklare är vacklande och atillförli tligt. Uppenbart är att
begreppet mäklare tidigare allmänt använts i vidare bemärkelse. Verksamhetsområden 9 som kunnat hänföras under denna samlande benämning
har genom samhällsutvecklingen fått en sådan betydelse att de bildat
från mäklarbegreppet också i juridisk mening f~istående rättsområden
med särskild lagstiftning. Av dessa kan nämnas lagstiftningen om
skeppsklarerare~ auktionsförrättare samt bostads- och arbetsförmedling.
Osäkerheten i fråga om f astighetsförmedlingen i förhållande till
mäklarbegreppet återspeglas även av Ålandsdelegationens tvenne olika
ställningstaganden liksom av läns styrelsens uppfattning om ti llämpningen på Åland av förordningen om fastighetsförmedling. Entydiga
svar eller definitioner när det gäller särskilt fastighetsförmedling
i landskapet~ med dess nära anknytning ti 11 näringsrä tten och jordf örvärvsfrågan ~ föreligger enligt s jälvstyrels epoli tiska nämndens
åsikt icke.
Ålandsdelegationens ställningstagande år 1956 är refererat i självs tyrelsepoli tiska nämndens tidigare yttra:od e.
Ålandsdele gationen har i sitt yttrande 1973 med anledning av landskaps styrelsens framställning till länsstyrelsen om tillämpningen, av
riksförordningen om fastighetsförmedlare? tolkat stadgandena i självstyrelselagen jämfört med rikets näringslag och förordning om fastig:-
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hetsförmedlare så, att detta område är hänfört till rikets lagstiftningsbehörighet.
Ålandsdelegationens nämnda skrivelser i ärendet samt högsta domstolens utlåtande från år 1956 bifogas.
Frågan har även varit, huruvida fastighetsförmedlingsyrket enligt
tidigare självstyrels elag var hänförd till landstingets lagstiftningsb ehörighet. Icke heller denna fråga är enligt självstyrelsepoli tif3ka
nämndens åsikt helt klarlagd och kan i detta sammanhang därför inte
läggas till grund för tolkningen av den nya självstyre lselagen. Enligt den tidigare självstyrelselagen hänfördes till rikets kompetens
bl and annat.
"Handels- 9 växel- och sjörätt~ annan privaträtt, dock icke lagstiftningen om idkande av jordbruk, fiske och andra näringar och yrken,
med undantag av grunderna för rätt att idka näring och yrke;"
Bnndelsrätten tillkom enligt detta rikets behörighet. Härom framhåller Tollet-Uggla i sin l\:ommentar till lagstiftningen angående självstyrelse för Åland följande~
11
Handels:rätten, som i de flesta utländska rätts system utgör en
del av den speciella privaträtten, har hos oss till väsentlig del
reglerats genom rättssatser, hörande till civilrätten, närmaste obligationsrättens område. Hit höra~ läran om köp och leverans, bolagsrätten, rättssatser angående s.k. illojal konkurrens, handelsagentur,
handels resande, mäklare, skeppsklarerare och auktions förrättare etc.
Handelsrätten utsträcker sig även till den speciella privaträttens
gebit. Till denna gren av handelsrätten räknas bl. a. lagstiftningen
angående handelsregister, varumärke, firma och prokura, den privata
sjörätten, den privata försäkringsrätten, lagstiftning angående upplags- och warrantrörelse, växel- och checkrätten etc. Gränsen mellan
handels rätten och vissa närbesläktade rättsgebit är icke skarpt uppdragen; särskilt är detta fallet med handelsrätten och näringsrätten,
vilka i flere punkter gripa in i varandras områden. Huruvida en rättssats skall anses tillhöra den ena eller andra gruppen kan sålunda'bliva
föremål för prövning, det kommer härvid an på vilketdera intresset,
det handelsrättsliga eller det näringsrättsliga, skall anses ävervägande. 11
Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar att den nya självstyrelselagen, lika litet som den gamla av år 1920, icke med tillräcklig
tydlighet kunnat uppdra gränserna mellan statens och landskapets"t'
behörighet. Förenämnda Tollet-Uggla konstaterar i sin kommentar vad
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-3som fortfarande kan anses gälla i sak: "En del principiella behörighe tsfrågor är dock fortfarande olösta och nya sådan yppa sig i de:p
mån landskapet gör bruk av sin lagstiftningsrätt. 11
Avgörandet i sådana frågor har i allmänhet underkastats kompetensprövning i härför vedert.agen ordning, genom ålandsdelegationen 9 högsta
domstolen och repu1J>,l.ikens president.
Självstyrelsepolitiska nämnden önskar framhålla, att den helt omfattar principen att, där av stadgandena i självstyrelselagen kla+t
framgår, huruvida ett visst rättsområde eller ärende är hänfört till
rikets eller självstyrelsens kompetensområde, så bör detta följas. I
oklara fall däremot kan vanligtvis definitivt besked om stadgande:nas
tolkning ernås endast genom att ärendet underkastas kompetensprövning
i nämnd ordning. SammanfattnirgJvis vill nämnden framhålla att den vid
sin bedömning av, huruvida frågan varit klarlagd eller inte, beaktat
följande omständigheter 9 som talat för nämndens tidigare ställningstagande, nämligen ,
- att den tidigare självstyrelselagen icke entydigt fastslagit
att fastighetsförmedlingen skulle ha vari tthänfärd jj.11 landskapets
aen rors ~al.vsuyrelsebehörighet och att frågan heller inte underyragens giltighetstid underkastats prövning i ålandsdelegationens eller högsta domstolen,
- att i fråga om den nya självstyrelselagen, olika uppfattningar
gjort sig gällande beträffande fastighetsförmedlingens hänförande
till rikets eller landskapets kompetensområde,
- att innebörden i begreppet mäklare i många fall ansetts oklar
i språkligt avseende,
- att mäklarbegreppet tidigare även omfattat verksamheter, som
genom samhällsutvecklingen fått särskild betydelse och omfattning
och på den grund bildat begreppsmässigt och juridiskt fristående
rätts områden,
- att fastighetsförmedlingen i högre grad är anknuten ti 11 de till
landskapet i huvudsak hörande lagstiftningsområdena, såsom näringsrä tten
samt jord- och vattenrätten än till handelsrätten närstående områden
och till mäklarbegreppet i inskränkt mening,
- att vid handläggningen av landskapslagen om rätt att idka näring
i landskapet Åland, e:Um1dsdclcgatio:ne:n bctr2.ffandc fastighetsfördedlaryrket påpekat att n1agstiftningen tillkommer landskapet 11 och
detta utan anmäkrning passerat högsta do111stolen.
1

-4S j älvs tyr els e politiska nämnden önskar även erinra om stadgandet
13 § 21 punkten enligt vilket angelägenheter, vilka icke blivit
ikets lagstiftning förbehållna och vilka med tillämpning av de
rundsatser denna paragraf innehåller hör till landskapets lags ti ftingsbehörighet.
Självstyrelsepolitiska nämden mfnot ovan angivna bakgrund i texen till sitt tidigare yttrande, å ena sidan icke velat förplikti~a
g,ndskap~styrelsen till särskilda åtgärder, men, å andra sidan ej
aller i ärendet velat omöjliggöra framtida initiativ i landstinget,
m anlefuling därtill skulle föreligga.
Med hänvisning till det anförda får självstyrela:;poli tiska nämnden
ördsamt
att närmden vidblir sitt tidigare
yttrande.

Marie hamn, den 9 maj 1974.
På självstyre . ~ i tiska nä~dens vägnar:
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Fo~:m::ivalin
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~Kf~son

sekreterare.
Närvarand e i självs tyrelsepolitiska nämnden: ordföranden, talmi;i.n
olke Woivalin, viceordföranden Nils Dahlman samt ledamöterna Olof
ans son, Vikto r Arvidsson och Runar Wilen .
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.\lan•ls l1111ds1itws bt>slut ang. rätt att idka näring.

a 1 .i/1111dsdcley11tionrns bctii11k11ndc:

T i I I ,J u s t i t i e m i n i s t e r i e t
från
~l·.'dPlst

remiss a,· den ~3 s1stlidne april

t\. J>. :\: o :?.7 /8 Oik.min. 1!)56 har ::\Iiniste-

m.

Al~ndsdelr;~·ationen.

i landskapslag upptaga sådana b C'st ämmelser
av rikslagstiftningsnatur, Yilka i sak äro
ÖYerensstämmande med motsYarande stadganden i rikets lag, har i l_anq~~~gsbes~~~!:'?__li
-~~.i:_nat int~:0s fö1~t~::<?.~~-i_!1.~et~ _näringslag_
.Q.!_1giY11_a __ Bli1.foga1~_ ~:\~en . f: ..') tighetsförmedlar- / )
yr.ket, beträffande Yilken nå:'ingsutörning
t,

:-ii't inlwfriirt Alandsclelegaticnens utlätand~·
·: :mlrdning av Alands land~;tings beslut anJ.'iiendt' antagande aY 1'1, lar .~ ., Jrnpsl'UL ..2!!L
riitt att idka niiring i landska1 C't ,\ lanLl.
'I dl iu!J)!~lllcle ~ 1i11!~,1\-~··11a!: 7elegationen
~ra.1 framhålla följan de.
· __Eg_~fff~n ingf.f1~:Ji]lf'._oinrnei_-:f<illdstiriget: - Den I '
Enligt 13 § 1 morn . 9 punkten sjäh·styrelse- omstancligheten att i 5 § landstingsbeslutet
Ini-! for Aland tillkommer landstinget behörig- icke nämnts v;;lutahandel och hande~ med
h..t alt la~tifta i landskapet rö 1·ande ange- skjntvapen och skjutförnödenheter saknar
lii!!•"::hrt. d:1_i!_~end<.'.L'\.!lg~~D!1.!'.ing, för rnrs relernns, enär ri1-ets bestämme:f er i dessa \
uti~':.<.J.i~le rnlig!_~- crf.o~:llra~_a_!.ln~~lan _eller
ämnen utan vidare äro i kraft jänn-äl p?t
1il1't.°1nd, orh niiring___tU,l __ själ~fö_1:0_rfojng, Aland. Delegationen anse,· att den i sjäh·sty- 1
rn•·;f"foftt agallae- aY i1ärini:rsfrihetens grnnd- relselagen stadgade lagstiftningskompetensen
--:1ts; uppdelning i fria oeh reglementerndc för riket, resp. landskapet beträffande de i
n:iringar samt annan än i 11 § 2 mom. av- sistnämnda lagrum nppräknade olika närinsi'<l<l näringsrätt".
garna icke berörs J;:rav, att i landstingsbe1 land!:>tingsbeslutet harn upptagits de i slutet uppräknas även till rikets lagstiftnings4 § självstyrelselagen ingående inskränkande kompetens hänförda näri11gar. Ifrågarnrandr
lx».iämmelserna om rätt att idka ~ådan nä- lagrum stadgar nämligen, att de däri :1ämnda
rinl!. f;~r vars utövande erfordras anm_ä lan nanngarna äro .,underkastade de villkor
1•llfr..J.iJJ5tånd. Den omständdwten:-at't.r a;t och bestämmelser, som äro eller framdeles
~1if~~i~g~~rjj_r_aii.cre-,;:ss-1Yf§-:rmöm~S:iäIT- varda meddelade i särsilda lagar 0ch författs!:oI~·lsrlagen aYsH1iL_pär:;}g är förbehållen · ningar".
rikr·~_.kc<>':i~H!~.~de ...Q~gani_!:!W~~!:Jligt _ Qe].§'Vidkommande de straffpäföljder, varom
~;1fionens åsikLieke hinde_r _ fö_~_landskapet
stadganden ingå i landstingsbeslutet, finner
att i sin näringslag intaga de grundstadgan- delegationen, att desamma kunnat intagas
1l 1·n om rätt att idka näring i landskapet på grund av stadgandena i 13 § 1 mom .
.\~:in<l. vilka inga i sjäh·styrelselagens -! §.
11 punkten självstyrehelagen.
Enär landstingets lagstiftningsbehörighet omPå grund av det anförda finner delegafa1tar äYen uppdelning i fria och regkmen- tionen. att något hinder för landstingsbeslu'•·radr näringar, samt landstinget enligt 14 § tets . trädande i kraft icke föreligger.
~ mom. självstyrelselagen har rätt att för
De i ärendet tillkomna handlingarna när-/
,·ir111ande av enhetlighet och öwrskädlighet slutas.

I

se.

!lega: nit, ickr
rmcd

•

..
1en.

I
I

I

l·I
J

IJ.-1,inzfors den 18 maj 19;56.
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TOR BRENNING.
Leonard Nordling.
Otto Hjalmar Granfelt.
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Rudolf Beckman.
Erik Castren.
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b) llögsft! domsiolens utlåtande:

.c)
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Rcpuc

·T i 11 R e p u b I i k ens P resident.
I skrinlse ay den 1 innernrande juni har innehå1ler stadganden om de i 4 § SJah·styjustitiernirnsteriet meddelat , att Republikens relselagen regl erade förutsättnir:;garna, för näPresident Yid samma dag i statsrådet skedd ringsutöming. Då landstingsbe.::wtets berörda
föredragning beslutat infordra Högsta dom- stad ga nden ~ öwrensstämma, stadganstolens utlåtande i anledning a,· Ålands dena i d e t nn ne förstnämnda lagrmnme11
landstings den 26 mars 1956 fattade beslut med motsYarande staclganclen i den i riket gä l".lm anta ga nde ~Y landskapslag om rätt att
la11de la gen d en 27 september iq19 angående
idka näring i landskapet Åland, nrhos mi- rättigh et att idka n äring och stadganrlrn i
nisteriet :1il agt skriwlsen land st ingets beslut 3 § 1anclst ingsbesl-i1tet med _,t a<l g<i nd en i 4 §
med d iirtill hörande handlin gar och Ålands- 2, 3 och 4 mom. sjähst~-relselagen, harn de
delcgationens ~·ttrande i ärendet.
enligt 14 § 4 mom. samma lag för Yinnancle
l\fed anledning· häraY har Högsta domsto- av enhetlighet och öwrskådli ghet kunnat
len i det syfte ~ H § 2 rnom. ~jähst~Telse upptagas i landstingsbes1utet. .Jämlikt 13 S
lagen för ,\land den 28 december 1051 stad- 1 mom. 11 pnnkten sjiil~:.rrlsd!!K.C'_!_LJ_i_~ r ..
gar ägnilt ifråp:aYarande lnncl stingsbcslut -rancr; 1 m gct a Yen fiTlkonunit ;rätt att ut:lii1·da
granskning och får i aY~eende å utlåtande · de i foreYarande .beslut ii1gående bestämmelYördsa r,1t anföra följande:
serna . om bötesstraff.
.Jämlikt 13 ~ 1 morn . ~mkten sjähstyEnliot 4 ~ 5 mom. ~j]hst~'}:~.~~J~g~ kan
i
relsrfag·en för Aland tillkomm er landsti1wrt landskap sst~·rel sen ehurn de i 2, 3 och 4 mom.
i
lagstift ningsl)('hi.irig-het angåend e niiring, för samma paragraf stadgade förut sä ttninga rna
j
Yars utöy;mr1 e enl iQt lag· 01 ~forch«1s a' imii ian r j föl'eli~·ga,.Jlf1 sl5ii1 (Ei!J)ll äro. ('ftr_LJ)riiY- i
eller tillst ånd , och. näring till sjäh-;'i_irsörj- ning i Yarjc siirskiJ.LfolUfönn1;1....:tillf:LtiJ.nd till !
nin t.', med iakttap·amle aY näringsfrihetens ~ådr.11 nii1·in ~·~ut'.irning, ..-arom i para grafc1~ { ',; ~
grundsats, nppde1ning i fria och r eglcmen- · ar fraga :~" .l1m~1kt l a ndst 1 ~1~·s besl_:1tets 4 . ~ 1 "
terade niiringar samt annan iin i 11 ~ 2 mor(1. knncl c d ».Ika t1llstand heY1l.ias for YtSS tid ; \,
samma lag- :1Ysrt1d niirin gsriitt . 13ctr1if.famTc och åte1·kallas om i tillståndet gi..-na fiire- ii 1
den· del aY n;iringsriittcn, som omnämnrs i skrifter icke i~ktt aga<>. Sj1ih:·~el ;elagc:.D_f.0.r.sistsag·da JagTnm , har lagsfift'ningsriitte1i för- utsiitt r r_sl_ork _.irl~<;_,__()ch .. c} » ~ __yorc jii1mäl____j
behiil].i.h-rikc\b _.11gstiftancle org·a n. Enligt 4 § stri(l mrd niirin!l·sfrihetens gnmdsats, att
sjal,:-styrelsclage~ ;;-;-riifteii- att inom landska- riitfci1 -att iclfra niirwg· ki1l1CfC- 11c!i.·1;iinsas till
pet di'iYa näring, för yars utörnncle enligt tiden ellrr till stå nd til.1 niiringsutiirnii1g- åtc·z.-::i lalaf! erfordras anmiilan eller tillstånd, he- 1wlas l andra fa1f-ai1
ro~nde aY i lagrummet nämnda förutsätto·arna och förordnin~arna mi~!åencle regl emen ..
tcrad näring. - Lan:lstinc::i-ct . har såh-inda i
ningar.
§ före~·arande landstings beslut upp- d etta ;n-see1{dr ö\·e1·;S:-1Jftsmlng-stiftni11i'!'sräknaslilancl d e däri nämnda reglrmenterade behörioh et rnrför Ifo!!.:sta clomstolen får
näringarna jlirnYiil s;°t<lana, betriiffande Yilka hemstinla, 'att Rcpnhlik~ns President måtte
.vi. ]agstiftning'!:irätt r n tillkommer riket. och staclföronlna, att d et granskning 1111clerkastade
Q';mctcC!lieSTfffets !I ~ 3 morn . kinför si.i;>: till landstin!:'.:slwslutl't. fin!l·c förfalla.
\
~·ätf<'i!:<i n~,.;\'1iscnc1Cfci'ET1~51Tlmda aY riksDe j~1stiti eministr~·i ets skriYclse bilagda
' .
. - lagstinninp:snatur. Landstin gsheslntet.<: 3 § handlingarna åt e,rstiillas härjiimte.
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Helsingfors den 1-1 juni 1956.
Högsta domstolen:
Kurt Ka.ira.

TOIVO TARJANNE.
Harald Brunou.

Gunnar Nybergh.

Lauri Takkunen.
T. Ekholm.
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Till Handels - och ind~striministeriet

Handels- och

indu~triministeriet

har medelst remiss den

15 juni 1973 lir 2/230/73 anhållit om ÅlandGdelega tione.r..s

utlåtande angående tillämpligheten av ·förordningen den 29
februar~

1968 om fastighetsf6rmadläri i landskapet Åland.
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qed anledning htirav har delegationen äran anföra fBljande:

Stadgandet i 11 § 2 mom. 10 punkten självstyrelselagen för
~land,

enligt vilket lagstiftningen om bland annat :ii.i.klaJ.•ifråg~-

vrket hänförts till rikslagstiftningen, har till nfi

1arande d~l saoma avfuttning som 3 § 13 punkten rikets lag

len 27 september 1919 angående rättighet att _ idka näring
L

stadgan~ets

ursprungliga lydelsd. Det synes därför

mc ~ !

rerat att i denna punkt tolka sjäJvstyrelselagen i överens>tämmelse ·ned innehållet i nämnda rikslag. Denna åter har
L rikets lai..~stiftningspraxis tolkats så att mäklaryrket o.m:attar

ä~tc.:n

fastighetsförmedlaryrket, vilket

fra11gå:'~

av att

_ ingressen till förordningen den 29 februari 1968 om fa5tig;
I

t~tsfBrmedlare

I .

hänvisas till sagda 3 § 13 punkt. På dessa

. .-

.

;rund~r 6mfattar Ålandsdelegationen Ålands landskapsstyrelses

:tåndpunkt att förordningen

o~

fastighetsförmedlare såsom

törande till rikslagstiftninge~ är gällande även i larnfskapet ~
~ ·

.
På Ålandsdelegatio~ens vägnar:

Tor Brenhing
Ordförande
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Lars Karlsson
Sekreterare
Avskriftens rikt5.ghet bestyrker,
~~

Helsingfors den 7 november 1973

Sekreterare
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